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SITUACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES 
 
Avui s’ha fet reunió de seguiment i resumim els punts més importants.  Les dates 
que indiquem són sempre orientatives i poden variar. 

 ►CONVOCATÒRIES PER MÈRITS (coco-flash 593 20/7/22) 

Convocatòries Situació Presa de possessió 

Subalterns Anunci final. Mitjans gener Finals de gener 

C2. Auxiliars adm. Finalitzat Mitjans de gener 

C1. Administratius Finalitzat Mitjans de gener 

C1. Auxiliar Biblioteca Anunci final. Mitjans gener Finals de gener 

A2 Anunci final. Principis gener Finals de gener 

A1 Anunci final. Principis gener Finals de gener 

 
 ►CONVOCATÒRIES PER ESTABILITZACIÓ (coco-flash 594 27/7/22) 

• Previsió de publicar les llistes definitives al voltant de l’11 de gener. 

• La següent és una planificació aproximada del moment de les proves: 

Convocatòries Proves Final de la selecció 
1   PL. TS SALUT 
1   PL. TM SALUT 
1   PL. OFICIAL 

Finals de gener Finals d’abril 

1   PL. DRET 
2   PL. EDUCACIÓ 
1   PL. GESTIÓ CULTURAL 

1a quinzena  febrer 1a quinzena maig 

2   PL. EDUCADOR SOCIAL 
2   PL. TEC. AUX. BIBLIOTEQUES 
3   PL SUBALTERN 

2a quinzena febrer Mitjans de juny 

15 PL. AUX. ADMINISTRATIU Inicis de març  Mitjans de juliol 
 
 ► CONVOCATÒRIES PER REPOSICIÓ (coco-flash 602 7/10/22) 

• Es van modificar les bases generals de convocatòries. 

• Avui s’aproven les 28 bases concretes de cada convocatòria en JGL. 

• Abans del 31/12/22 es publicaran en el BOPB. 

• Publicació a mitjan gener al DOGC, i això obrirà el termini d’inscripcions. 

 ► ALTRES ELEMENTS 

• L’ajuntament comunica que en la presa de possessió, si algú demana 
excedència per tenir plaça en altra administració es concedirà.   Si es 
demana excedència voluntària, s’atendrà un cop s’hagi fet possessió de la 
plaça de forma efectiva com a mínim d’un dia i no de forma simultània. 

• Si algú guanya una plaça en altra administració pública que contempla un 
temps de pràctiques es concedirà llicència per estudis per aquest temps, 
tant al personal funcionari com interí. 


